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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 datum 9 mei 2017 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34590 

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met 

de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 

februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van 

derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94)  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 9 mei 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De PvdA, 

GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie stemden 

voor. De stemmingen over de amendementen en moties vonden plaats op 9 mei 2017 . 

 

Aangenomen amendementen 

 

Invoegen onderdeel D in artikel I 

Invoegen artikel 22a na artikel 22 

7  13 (Jasper van Dijk) over lichte voorhang bij wijziging van de lijst met 

seizoengevoelige sectoren 

 

Indiener wil met dit amendement regelen dat op de ministeriële regeling, benodigd voor 

een wijziging van de lijst met seizoengevoelige sectoren, een voorhangprocedure van 

toepassing is. Via het voorliggende wetsvoorstel wordt geregeld dat indien het kabinet 

signalen ontvangt dat ook andere sectoren behoefte hebben aan seizoenarbeiders van 

buiten de Europese Unie (EU) deze door middel van een ministeriële regeling kunnen 

worden toegevoegd aan de lijst met seizoengevoelige sectoren. Aangezien het uitbreiden 



 

 datum 9 mei 2017 

 blad 2 

 

 

dan wel beperken van het aantal sectoren van invloed kan zijn op het aantal 

arbeidsmigranten van buiten de EU, is de indiener van mening dat ook de Tweede Kamer 

in de gelegenheid dient te worden gesteld hier inbreng op te leveren. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

Moties 

 

8 (De Jong en Fritsma) over het niet implementeren van de EU-richtlijn seizoensarbeid 

Verworpen. Voor: de SP, de PVV en FvD. 

 

9 (De Jong en Maeijer)  over geen Europese bemoeienis met Nederlands immigratiebeleid 

Verworpen. Voor: de PVV en FvD.  

 

10 (De Jong c.s.) over geen immigratie uit islamitische landen 

Verworpen. Voor: de PVV. 

 

11 (Jasper van Dijk) over een nul quotum voor onderdanen van derde landen  

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, het CDA, de 

ChristenUnie en de PVV. 

 

12 (Jasper van Dijk) over herinvoering van werkvergunningen voor Midden- en Oost-

Europa 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, 50PLUS, de PVV en FvD. 


